
                                                                  

 

 

Program vid utbildningsdagar i Moskosel Creative Lab 1-3 oktober, 2021 

En kreativ mötesplats, en plats för Konst & Kultur i Norrbottens inland.  

Ateljéer, arbetstudios, galleri och rum för konserter & föreställningar. 

Plats: Moskosel gamla skola – luftiga lokaler och vi följer FHM rekommendationer 

Fredag 1 oktober 

Kl 18.00 Middag 

Kl 19.00 Kväll tillsammans – prata konst. Ett verk jag tycker om/ta med, visa och berätta. Vi 

                          hänger våra bilder till en gemensam utställning för helgen.  

  Kvällsfika 

Lördag 2 oktober 

Kl 08.00 Frukost  

Kl 09.00 Rösträtten 100 år. Demokratiåret.   

 Ingen demokrati utan mänskliga rättigheter. Rätten att skapa! 

  Affischworkshop, introduktion. 

  Fika när det passar 

 Fortsatt arbete / Promenad på byn 

Kl 12.00 Lunch  

KL 13.00 Vilka är vi? Vilka och vad är Northern Sustainable Futures och Moskosel Creative Lab   

 Presentation och rundvandring 

 Fika 

Kl 15.00 Tema performance 

 Jenny Schinkler, dansare och performancekonstnär presenterar sitt flerdimensionella 

 konstprojekt ”The Golden Years” och ger oss ett exklusivt Peformance därifrån. 

Tillsammans med Jenny samtalar vi om upplevelsen av ”The Golden Years” och 

Jenny berättar om sitt konstnärskap och om Dans- och performancenätverket i 

Norrbotten. 

Kl 19.00 Middag 

  Och kväll tillsammans 

Söndag 3 oktober 

Kl 08.00 Frukost 

Kl 09.00 Jenny leder oss i rörelseworkshopen Rörelse och Känsla 

KL 10.00 Potatisekonomin, Zoom-performance med John Huntington 

 Samtal efteråt med konstnären och information om förbundets satsning på  

  performance via zoom.  

KL 11.00 Vad sker framåt i konstföreningarna, distriktet, förbundet och annat i regionen?  

KL 12.00 Lunch och tack för dagar tillsammans 

 



 

 

 

Anmälan till utbildningsdagar i Moskosel 1-3 oktober 2021 

OBS - Senast 24 september!!! – OBS   så vi i tid vet om utbildningsdagarna kan bli av - OBS 

 

Kostnader - distriktet subventionerar boendet då blir kostnaden enligt nedan 

Fredag - söndag, boende och mat/fika  Kostnad: 900 kr  

Lördag - söndag, boende och mat från lunch/fika Kostnad: 540 kr 

Boende i Air Bnb Hus, eget rum beroende på antal bokade. Om väldigt många anmäler sig så 

dubbelrum för några.  

 

Måltider:  Frukost 50 kr  Lunch 90 kr  Middag: 110 kr 

Fika: Står distriktet för  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Skicka anmälan till kajsaw@telia.com  

Alternativt per post, Karin Westergren, Magnetitvägen 10, 981 40 Kiruna 

 

 

ANMÄLAN - ska innehålla  Skicka senast 24 september! 

 

Konstförening: ……………………………………………………………………………………     

Kontaktperson mobilnummer: …………………………………………………………… 

 

Namn: ……………………………………………………………………..  E-post: ……………………………………………… 

Boende/mat, alternativet enbart mat: ……………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuella önskemål gällande mat/fika …………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Namn: ………………………………………………………………..  E-post: ……………………………………………… 

Boende/mat, alternativet enbart mat:  ………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………… 

Eventuella önskemål gällande mat/fika: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:kajsaw@telia.com

